Πιερ Μοσκοβισί: «Είµαστε στη σωστή
κατεύθυνση»

«Κόκκινα» δάνεια και λιγνιτικές µονάδες µονοπώλησαν τη συνάντηση του
Έλληνα πρωθυπουργού µε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονοµικών, Πιερ
Μοσκοβισί.
Ο Πιέρ Μοσκοβισί υπογράµµισε τη σηµασία να κλείσουν τα δύο θέµατα ώστε
να εγκριθεί η εκταµίεση της επόµενης δόσης του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ,
στο eurogroup της 11ης Μαρτίου.
Μοσκοβισί: «Είµαστε στη σωστή κατεύθυνση-Υπάρχει ισχυρή βούληση από τις
ελληνικές αρχές»
O Πιερ Μοσκοβισί συζήτησε για περίπου 50 λεπτά µε τον Αλέξη Τσίπρα, µία
ηµέρα µετά τις επισηµάνσεις της Ε. Επιτροπής στην έκθεση για την Ενισχυµένη
Εποπτεία στην Ελλάδα.
«Τα κριτήρια πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτούς που έχουν πραγµατικά
ανάγκη και όχι στους κακοπληρωτές» τόνισε ο Πιερ Μοσκοβισί,
αναφερόµενος στο νοµοθετικό πλαίσιο που θα διαδεχθεί το νόµο Κατσέλη.

Ζήτησε την εξοµάλυνση των κόκκινων δανείων και δήλωσε αισιόδοξος πως θα
βρεθεί µια λύση σε όλα τα ζητήµατα ενόψει του Eurogroup της 11ης Μαρτίου.
Επανέλαβε πως εφόσον όλα πάνε καλά, η Ελλάδα θα στείλει ένα θετικό
µήνυµα στις αγορές και σε υποψήφιους επενδυτές.
«Είµαστε στη σωστή κατεύθυνση, υπάρχει ισχυρή βούληση από τις ελληνικές
αρχές να συνεργαστούν µαζί µας. Δεν πρόκειται για µνηµόνιο ουτε για
µασκαρεµένο µνηµόνιο. Πρόκειται για συνεργασία»τόνισε χαρακτηριστικά ο
Ευρωπαίος επίτροπος.

Μοσκοβισί: «Δεν έχουµε τελειώσει»
Σε συνάντηση µε φοιτητές και επιχειρηµατίες, ο Πιέρ Μοσκοβισί επανέλαβε ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόµο, προειδοποίησε, όµως ότι δεν πρέπει να
υπάρξει χαλάρωση στη µεταρρυθµιστή προσπάθεια:
«Πιστεύω ότι υπάρχουν πραγµατικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, αλλά δεν
έχουµε τελειώσει , πρέπει προφανώς να γίνουν µεταρρυθµίσεις στο κράτος,
δεν πρέπει να εγκαταλείψουµε την προσπάθεια, δεν πρέπει να έχουµε
πισωγυρίσµατα.»
Τον Διάλογο Πολιτών για το Μέλλον της Ευρώπης οργάνωσε το Κέντρο
Αειφορίας (CSE), σε συνεργασία µε την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα µε στόχο την κινητοποίηση ενόψει των ευρωπαϊκών
εκλογών.
Ο Πρόεδρος του CSE, Νίκος Αυλώνας, µιλώντας στο euronews, τόνισε τη
σηµασία συστράτευσης ενόψει της εκλογικής αναµέτρησης του Μαΐου, αλλά
υπογράµµισε επίσης τα θετικά µηνύµατα που έστειλε ο Π. Μοσκοβισί για το
µέλλον της Ελλάδας.
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